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ملف العدد

بمقر املجلس على شرف 2022يوليوز 22نظم مجلس الجهة حفل استقبال وتكريم يوم الجمعة 
د عبد الواحد ترأس السي. املتوجين واملتفوقين في كل من قطاع التربية والتكوين وقطاع الرياضة

الجهوية، بالسيد الكاتب العام للشؤونمرفوقااألنصاري رئيس مجلس الجهة أشغال هذه التظاهرة، 
ة أعضاء ممثل السيد والي الجهة بحضور السادة ممثلي عمال العماالت واألقاليم، والسيدات والساد

املدير مجلس الجهة، والسيد ممثل وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسادة ممثلو الجامعات، و 
بجهة فاس مكناس، األكاديمية الجهوية واملدراء االقليميين للتربية والتكوين والرياضة والتعليم األولي

.ورؤساء الجامعات الرياضية، ورؤساء الفرق املتوجه، والتالميذ املتفوقين وأوليائهم
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عيد كل عمالة أو وقد تم تكريم كل من التالميذ املتفوقين في الباكالوريا على صعيد الجهة وعلى ص
ية أو دولية أو إقليم بالجهة، والفرق الرياضية واألبطال املنتمين للجهة، والذين حققوا ألقاب وطن

.إنجازات مشجعة
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مجلس الجهة يواصل دوراته : عمالة مكناس❑
التكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات

الجهةاجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية ملجلس❑
مساهمة الجهة في فعاليات النسخة السادسة ❑

للمهرجان الوطني لفنون الشارع
ةانعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز ملجلس الجه❑
جلس انعقاد اجتماع لتتبع املخطط الرقمي الجهوي مل❑

جهة فاس مكناس 
20اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس بتاريخ ❑

2022يوليوز 
22اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس بتاريخ ❑

2022يوليوز 
لى تنظيم مجلس الجهة لحفل استقبال وتكريم ع❑

تربية شرف املتوجين واملتفوقين في كل من قطاع ال
2022والتكوين وقطاع الرياضة برسم سنة 

انعقاد الدورة الواحدة والعشرين ملهرجان وليلي ❑
الدولي ملوسيقى العالم التقليدية

بة احتفال جهة فاس مكناس باليوم الوطني للمغار ❑
املقيمين بالخارج 
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، والذي ينجز في إطار البرنامج االستعجالي لتكوين أعضاء مجالس الجماعات الترابية جهة فاس مكناس
ظيم دورة بشراكة بين مجلس جهة فاس مكناس والجامعات ومؤسسات التعليم العالي للجهة، تم تن
ة مكناس في تكوينية لفائدة الفوج الثاني لرؤساء ونواب الرؤساء ورؤساء اللجان بمجالس جماعات عمال

و بمقر املدرسة الوطنية العليا للفنون 2022يونيو 30و29يومي  ”PACبرنامج عمل الجماعة “موضوع 
.املهن بمكناس الوطنية تحت إشراف جامعة موالي اسماعيل مكناس

مجلس الجهة يواصل دوراته التكوينية: عمالة مكناس
لفائدة أعضاء مجالس الجماعات
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عاديةالالدورةالنعقادالتحضيرإطارفي
يوليوز 04لمكناس-فاسجهةملجلس
والتنميةالفالحةلجنةعقدت،2022

يوليوز 01الجمعةيوماجتماعاالقروية
عشرةالثانيةالساعةعلى،2022

ترأسحيثالجهة،بمقرزواال(12:00)
نةاللجرئيس”ابلهاضإدريس“السيد

ادةوالسالسيداتحضرهوقداالجتماع،
.املكتبأعضاءوبعضاللجنةأعضاء

إلعادةاالجتماع،هذاخصصوقد
أجلمنشراكةاتفاقيةمشروعدراسة
باملاءالتزويدمشاريعإنجازتمويل

دواويروالاملراكزلفائدةللشربالصالح
فياملندرجمكناس،فاسلجهةالتابعة

اءباملللتزويدالوطنيالبرنامجإطار
،2027-2020والسقيللشربالصالح

منةللشراكخاصةاتفاقيةمشروعوكذا
الصغرى السدودوانجازتمويلأجل

.سمكنا-فاسبجهةالتليةوالبحيرات
السيدأيضااالجتماعهذاحضروقد

.هةالجإدارةوأطرللمصالحالعاماملدير

اجتماع لجنة الفالحة والتنمية القروية ملجلس الجهة
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ة والذي يوليوز فعاليات املهرجان الوطني لفنون الشارع في نسخته السادس01انطلقت يوم الجمعة 
الشباب ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا من طرف وزارة

بالعاصمة 3-2-1بشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس، وذلك أيام -قطاع الثقافة-والثقافة والتواصل
.العلمية للمملكة فاس

ير وقد أشرفت السيدة خديجة أدرية نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس إلى جانب السيد املد
لثقافية، كما على مراسيم افتتاح هذه التظاهرة ا-قطاع الثقافة-الجهوي للشباب والثقافة والتواصل

يد جواد ، والسبلقساوي وحكيمة الحجوبيحضر فعاليات االفتتاح هاته كل من السيدتين خديجة 
.رياضةنواب رئيس مجلس الجهة، والسيدة نادية البحيح رئيسة لجنة املرأة والشباب والالكناوي 

الشارعمساهمة الجهة في فعاليات النسخة السادسة للمهرجان الوطني لفنون 
1/2
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ة، حيث أبرزت وتميز حفل االفتتاح بالكلمة التي ألقتها السيدة خديجة أدريا نائبة رئيس مجلس الجه
ا أو تدعمها الجهة،  األهمية البالغة التي يكتسيها هذا املهرجان في خريطة املهرجانات الكبرى التي تنظمه

في على صعيد كما أوضحت كذلك أن الجهة تعتبر وزارة الثقافة شريكا أساسيا في تدبير القطاع الثقا
.الجهة

لش يء الكثير وعرف اليوم األول من املهرجان تكريم بعض الوجوه الفنية والثقافية التي أغنت وأعطت ا
بير لفنون الشارعللساحة الفنية بمدينة فاس، كما تميز حفل االفتتاح بإعطاء االنطالقة للكرنفال الك

الشارعمساهمة الجهة في فعاليات النسخة السادسة للمهرجان الوطني لفنون 
2/2
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ميو العاديةدورتهمكناسفاسجهةمجلسعقد
العاشرةالساعةعلى2022يوليوز 4االثنين
بدعالسيدبرئاسةالجهة،مجلسبمقرصباحا
ور وبحضالجهة،مجلسرئيساألنصاري،الواحد
يداتوالسالجهوية،للشؤونالعامالكاتبالسيد

.الجهةمجلسأعضاءوالسادة
رئيساألنصاري،الواحدعبدالسيدقدموقد

فيهتطرق اخبارياتقريراالدورةهذهخاللالجهة،
:أهمهامنالنقاط،منالعديدإلى

جاليةاملالفوارق تقليصبرنامجتنفيذتتبع
؛2022-2016القرويبالوسطواالجتماعية

بينرنامجبالعقدفياملدرجةاملشاريعتنفيذتتبع
ومشروعابرنامجا97يضموالذيوالجهة،الدولة
ساهمتدرهم،مليار11,192يناهزماليبغالف

؛درهممليار3,628بالجهةفيه
حيث،2027-2022الجهويةالتنميةبرنامجإعداد
املجلسايعتمدهالتيالتشاركيةاملقاربةعلىأكد
؛اعدادهفي

ةالشراكوالتعاون اتفاقياتمنمجموعةإعداد
تبطةاملر املشاريعبعضإنجازإلىتهدفالجديدة
افةباإلضوالتعليم،الطرق والكهرباءبقطاعات

اعي،واالجتماالقتصادياملجالتهممشاريعإلى
–فاسالجهويةالتنميةشركةإلحداثواإلعداد
تنفيذية؛كآليةللتهيئةمكناس
2021املاليةللسنةالحقيقيالفائضبرمجة
للتمويتخصيصهتهمبرمجةوضعتمحيث

؛املشاريعمنمجموعة
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يهافبمااالستشارية،الهيئاتإلحداثواإلعداد
،النوعومقاربةالفرصوتكافؤاملساواةهيئة

الجهويةوالهيئةللشباب،الجهويةوالهيئة
فيةاملواطناملشاركةتعزيزبهدفاالقتصادية

.العموميالقرار
مشاريععدةعلىواملصادقةالدراسةتمتكما

:بينهامنمختلفةميادينتهماتفاقيات،
رقمهويةالجالطريقبتثنيةتتعلقشراكةاتفاقية

؛وإفرانالحاجبإقليميبينالرابطة707
وإنجازتمويلأجلمنللشراكةخاصةاتفاقية
؛بالجهةالتليةوالبحيراتالصغرى السدود
مشاريعإنجازتمويلأجلمنشراكةاتفاقية
كزاملرالفائدةللشربالصالحباملاءالتزويد

؛للجهةالتابعةوالدواوير
رنامجبتمويلفياملساهمةأجلمنشراكةاتفاقية
منيوالتضااالجتماعياالقتصادمجالفيمؤازرة
؛بالجهة
أشغالوإنجازتمويلأجلمنشراكةاتفاقية
؛البيضاءعينالصناعيةللمنطقةالتجهيز
اتللشرك دعمتخصيصأجلمنشراكةاتفاقية

؛شور -فاسبمنطقةستستقرالتي
لتسويقمجمعإحداثأجلمنشراكةاتفاقية

وإقليممكناسلعمالةوالغذائيةالفالحيةاملنتجات
؛الحاجب
لللنقحافالتاقتناءأجلمنشراكةواتفاقية
ؤسساتاملعلىالوافدينالتالميذلفائدةاملدرس ي

.بالجهةالتعليمية
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:كما تم خالل هذه الدورة الدراسة واملصادقة على اتفاقيات أخرى تروم إلى تعزيز األمن بالجهة، من بينها
اس وكذا عمليات اتفاقية شراكة وتعاون لتمويل وإنجاز مشروع توسيع نظام املراقبة بالكاميرات بالفضاء العام بعمالة ف

والكهربائية املرتبطة بها؛الشبكاتيةالصيانة ومستلزمات البنية التحتية 
نظام املراقبة والكهربائية الخاصة بالشبكاتيةاتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع توسيع البنية التحتية 

.بالكاميرات بالفضاء العام بتراب جماعة مكناس
ة فاس هذا وقد تمت أيضا الدراسة واملصادقة على مشروع اتفاقية جهوية للشراكة من أجل إنجاز برنامج سبيل بجه

الكفاءات، وزارة االدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل و : مكناس لإلدماج االقتصادي للشباب، بشراكة مع
الستثمار، ومكتب الوزارة املكلفة بامليزانية، الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات، والية الجهة، املركز الجهوي ل

.”Expertise France“للخبرة الفرنسية    
ن القرار مكناس للتهيئة وقانونها األساس ي، وكذا تحيي-كما تمت دراسة مشروع إحداث شركة التنمية الجهوية فـــاس

لتنمية الجهوية، الجبائي املتعلق باستخراج املعادن، وغيرها من النقط، إضافة الى دراسة تقرير تقييم تنفيذ برنامج ا
.2019نة مكناس برسم س-لجهة فاسواملحاسباتيةواالطالع على التقرير النهائي ملهمة تدقيق العمليات املالية 
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وي مجلس جهة فاس مكناس يعقد اجتماعا لتتبع املخطط الرقمي الجه

ر اجتماعا بمقر مجلس جهة فاس مكناس يهم تقديم تقاري2022يوليوز 20انعقد يوم االربعاء 
ج التنمية املرحلتين الثالثة والرابعة للمخطط الرقمي الجهوي الهادف إلى دعم تنزيل برنام

يق نائب رئيس ترأس هذا اللقاء السيد يونس الرف. الجهوية في شقه املتعلق ب االقتصاد الرقمي
ادة نواب الرئيس، والسحدهومالجهة، وحضره السيد عبد الحق أبو سالم والسيد يوسف 

ممثل ، والسيدة ممثلة املديرية الجهوية للصحة، والسيداألورومتوسطيةممثلي الجامعة 
، والسادة أطر املديرية الجهوية للثقافة، والسيد ممثل االكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

.الجهة
معة وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدراسة تنجز في إطار التعاون بين جهة فاس مكناس والجا

..IDATEبفاس ومؤسسة األورومتوسطية
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اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس
2022يوليوز 20بتاريخ 

، على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر 2022يوليوز 20مكناس اجتماعا يوم األربعاء -عقد مكتب مجلس جهة فاس
.كتبرئيس مجلس الجهة، وبحضور السيدات والسادة أعضاء امل" عبد الواحد األنصاري "الجهة، برئاسة السيد 

، و التحضير لتنظيم الدورة الثالثة 2027-2022وقد خصص هذا االجتماع لإلعداد لبرنامج التنمية الجهوية 
ينظمان بشراكة للمعرض الجهوي لالقتصاد االجتماعي والتضامني وكذا الدورة الثانية لألسواق املتنقلة، اللذان س

حضير لتنظيم كما تم خالل االجتماع الت. مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي و التضامني
الجهة، باإلضافة ملجموعة حفل لتكريم املتوجين في البطوالت الرياضية الوطنية واملتفوقين في امتحانات البكالوريا ب

.من النقط األخرى 
.هزة املجلسوقد حضر هذا االجتماع أيضا، نائب كاتب املجلس واملدير العام للمصالح، والسيدة رئيسة مصلحة أج
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اجتماع مكتب مجلس جهة فاس مكناس
2022يوليوز 22بتاريخ 

1/2
مكناس-فاسجهةمجلسمكتبعقد

على2022يوليوز 22الجمعةيوماجتماعا
بمقرالزوال،بعدوالربعالثالثةالساعة
ري األنصاالواحدعبدالسيدبرئاسةالجهة،
السيداتوبحضور الجهةمجلسرئيس

توقيعبعدوذلك.املكتبأعضاءوالسادة
اليومنفسصبيحةالجهةرئيسالسيد

ةاملتعلقاإلطاراالتفاقيةعلىبالرباط
السلطاتطرفمناملتخذةباإلجراءات
يوز يولحرائقمناملتضررينلدعمالعمومية

.بالرباطالحكومةبرئاسة.2022
النقطةلدراسةاالجتماعهذاخصصوقد

اإلطاريةباالتفاقالخاصةواملستعجلةالفريدة
قحرائإثرعلىجاءتوالتيالذكر،السالفة
جهةو الحسيمة-تطوان-طنجةبجتهيالغابات

10740قرابةأصابتالتيمكناس،-فاس
ئش،العرامنبكلالغابوي النسيجمنهكتار
.وتازةالحسيمةشفشاون،تطوان،وزان،

طاتالسلتجندتسامية،ملكيةوبتعليمات
وتقديمالحرائقإطفاءأجلمنالعمومية

علىوالحفاظاملتضررةللساكنةاإلعانة
ونشرالتدخلفرق كفاءةوبفضل.ممتلكاتهم

اعلينالفتعبئةوكذلكوالجويةالبريةاملوارد
ميعجعلىالتامةالسيطرةتمتامليدان،في

.الحريقمنابع
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عمومية، ولجبر الضرر الذي لحق بساكنة هذه املناطق، تم وضع هذه االتفاقية إطار من طرف السلطات ال
:وتهدف إلى

ترميم املنازل التي دمرتها الحرائق وإعادتها إلى حالتها األصلية؛• 
رة املتضررة؛القيام بعمليات التشجير في مناطق الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل األشجار املثم• 

التخفيف من اآلثار املدمرة للحرائق على مربي املاشية والنحل؛• 
تقوية وسائل الوقاية من الحرائق ومكافحتها؛• 

.وضع مشاريع مندمجة للتنمية االقتصادية باملناطق املتضررة• 
ل مع ساكنة وبعد عرض السيد الرئيس لالتفاقية إطار على السادة أعضاء املكتب، عبروا عن تضامنهم الكام

.اقية إطار املناطق املتضررة، وعلى أن املكتب سيسهر على التنفيذ االستعجالي ملقتضيات هذه االتف
مصلحة وقد حضر هذا االجتماع أيضا السادة نائب كاتب املجلس واملدير العام للمصالح، والسيدة رئيسة

.أجهزة املجلس
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د الكاتب ترأس السيد رئيس مجلس جهة فاس مكناس إلى جانب كل من السيد عامل عمالة مكناس والسي
عشرين من فعاليات افتتاح الدورة الواحدة وال-قطاع الثقافة-العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل

، بحضور السيدة 2022يوليوز 22مهرجان وليلي الدولي ملوسيقى العالم التقليدية، وذلك يوم الجمعة 
ء مجالس جماعات خديجة أدريا، نائبة السيد رئيس الجهة املكلفة بالتنمية الثقافية والتراث وكل من رؤسا

لوماس ي للدول وحضره كذلك ممثلي السلك الدب. ، وليلي، ومجلس عمالة مكناساستينيةمكناس، املشور 
.املشاركة في املهرجان

الجهة حيث أبرز وقد نظم هذا الحفل باملوقع األثري وليلي، وتميز بالكلمة التي ألقاها السيد رئيس مجلس
تحتضن ونهاالتاريخية،كجهة فاس مكناس على مستوى املعالم األثرية تتبوأهاالقيمة الحضارية التي 

ومكناس ومدينة ثالث مدن مصنفة تراث عاملي لإلنسانية من طرف اليونيسكو وهي املدينة العتيقة لفاس
.يةوليلي، وبذلك تعتبر الجهة الوحيدة باململكة التي تتوفر على ثالث مدن ذات قيمة تاريخ



مكناس-أنشطة مجلس جهة فاس01

ليافتتاح الدورة الواحدة والعشرين ملهرجان وليلي الدو : وليلي
ملوسيقى العالم التقليدية

2/2

ويق التراب الجهوي كما أبرز السيد الرئيس األهمية التي تكتسيها مثل هذه التظاهرات الثقافية في تس.
للشراكة رتيجيةاالستوجاذبيته على املستوى الوطني وأيضا الدولي، وأبرز أيضا في هذا الصدد األهمية 

يز حفل تموقد.والجهةالتي تجمع بين الجهة والوزارة واملندرجة في إطار العقد برنامج بين الدولة 
ذلك عرف الحفل االفتتاح كذلك بالكلمة التي ألقاها السيد الكاتب العام للوزارة باسم السيد الوزير وك

اللة امللك ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجاملهرجان.العامليةعروض دولية للعديد من الفرق 
اكة مع قطاع الثقافة، بشر -محمد السادس نصره هللا من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل

.مجلس جهة فاس مكناس
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ةللمغاربالوطنيباليوماحتفاال
جهةواليةنظمتبالخارج،املقيمين

املجلسمعبشراكةمكناسفاس
تحتندوةبالجهةلالستثمارالجهوي 
يمةاملقاملغربيةالجاليةدور "عنوان

ذلكو ،"املحليةالتنميةفيبالخارج
بفندق2022غشت10االربعاءيوم

.بفاسماريوط
ترأسهالذياللقاءهذاعرفوقد

الىمكناس،فاسجهةواليالسيد
سالمأبوالحقعبدالسيدجانب
فاسجهةمجلسرئيسنائب

ركزللمالعاماملديرالسيدومكناس
ساءرؤ بمشاركةلالستثمار،الجهوي 
واملؤسساتالالممركزةاملصالح

مبدععالقةلهاالتيوالشخصيات
لجهة،بااالستثماروتشجيعاملقاولة

اميالشرض ىأحمدالسيدرأسهاعلى
االقتصادياملجلسرئيس

يسادر والسيدوالبيئي،واالجتماعي
غربيةاملالجاليةمجلسرئيساليزمي
مور عكريموالسيدبالخارج،املقيمة
لالتحادالتابعة13الجهةرئيس
والسيداملغرب،ملقاوالتالعام

ناديرئيسالراميبوشعيب
.بالخارجاملغاربةاملستثمرين
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ل، كما تم خالل أشغال الندوة تقديم مجموعة من الشهادات لتجارب ناجحة ملغاربة العالم في عالم األعما
خالل التحويالت تمحورت حول أهمية دور املغاربة املقيمين بالخارج في تحريك عجلة التنمية املحلية باملغرب من

ستثمرين املغاربة املالية واملشاريع االستثمارية التي يقومون بها في مختلف املجاالت، واملشاكل التي تواجه امل
.بالداخل وبالخارج

الخارج والتي ضمت وبعد اختتام أشغال اللقاء، تم القيام بزيارة لفضاءات االستقبال الخاصة باملغاربة املقيمين ب
ثمارية مختلف املؤسسات واملصالح التي لها عالقة بدعم االستثمار وتقديم التوجيهات والعروض االست

.والتحفيزات املتوفرة لجعلها رهن إشارة هذه الفئة من املغاربة
هم املغرب بصفة ويعتبر هذا اللقاء حدثا هاما ملا له من تأثير مباشر في تجديد وتقوية عالقة مغاربة العالم بوطن
.عامة وإبراز دورهم في التنمية املحلية بجهة فاس مكناس على وجه الخصوص



لجنة الدورة االستثنائية ل: مجلس جهة فاس مكناس❑
اقبة برسم شهر يوليوز بمقر مج لس االشراف واملر

الجهة

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03



الدورة االستثنائية للجنة االشراف: مجلس جهة فاس مكناس
اقبة برسم شهر يوليوز بمقر مجلس الجهة واملر

عالوكالة الجهوية لتنفيذ املشاري03

دورةفيواملراقبةاالشرافلجنةاجتمعت
الجهةمجلسبمقريوليوز شهربرسماستثنائية

لكاتباوالسيدالجهةرئيسالسيدبحضور بفاس،
.اللجنةأعضاءوالسادةالجهويةللشؤونالعام

حويلتعلىللمصادقةالدورةهاتهتخصيصتمو
ئدةلفاالجهوي املجلسطرفمنمبرمجةمشاريع
عددهاوالبالغاملشاريع،لتنفيذالجهويةالوكالة

:منهامشروع،17
اليمبغالفواملسالكالطرق مجالفيمشاريع6

تازةإقليممنبكلدرهممليون 36,78يناهز
؛بمشروعان

إقليمبواحدومشروعمشاريعبثالثتاوناتإقليم
.يعقوبموالي

4لتحويتمفقدالرياضة،قطاعيخصفيماأما
درهممليون 13,3قدرهماليباستثمارمشاريع
تازةو الحاجبإقليممنبكلالقربمالعبإلنشاء
 يعقوبوموالي

 
.مكناسعمالةإلىإضافة

يزالتجهأشغالبانجازالوكالةتكليفتمكما
واسفبعمالةالبيضالعينالصناعيةللمنطقة

اتتاوجطعينبجماعةخديجةاللةفضاءتهيئة
اتاالختصاصمتعددمركزوبناءالحاجببإقليم

اعةبجمالعموميةاالنارةوتحويلالزريزر بجماعة
ذاتاريعاملشيخصفيماأما.تاوناتبإقليمالرتبة
لسدوداإنجازالوكالةإلىفسيعهدالجهوي،الطابع

واملعارضالجهوي املعرضوتنظيمالصغرى 
 والتضامنياالجتماعيلالقتصاداملتنقلة

 
إلىإضافة

لفائدةللشربالصالحباملاءالتزويدمشاريعإنجاز
.ناسمكفاسجهةلترابالتابعةوالدواويراملراكز
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